
ใบสมัครโครงการประกวดหนังสั้น และโครงการประกวดภาพน่ิง  
หัวข้อ “ระยอง...ซ่อนสุข” ภายใตโ้ครงการเส้นทางแห่งความสุข กับ GC  

ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธ์ิของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

 
1. ประเภทการประกวด 

         โครงการประกวดภาพนิ่ง 
         โครงการประกวดหนังสั้น ความยาว 3 - 5 นาท ี
 

2. ประเภทการสมัคร 

      

                     ประเภทประชาชนทั่วไป 
                     ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ปวส. 

              กรุณาระบุชื่อและท่ีอยู่ของสถาบันการศึกษา 
    ชื่อสถาบัน………………………………………………………………………………………………………………………… 

       เลขที่.............................ตรอก/ ซอย.................................................ถนน................................................ 
      แขวง/ ต าบล..................................เขต/ อ าเภอ......................................จังหวัด...................................... 
     รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์..........................................โทรสาร............................................ 

 
3. ข้อมูลผู้สมัคร/เข้าร่วมประกวด (ทีมละไม่เกิน 5 คน)  

 
ชื่อทีม......................................................... ............................................................................................. 

1) ชื่อหัวหน้าทีม นาย/ นาง/ นางสาว..............................................นามสกุล............................................ 
อายุ..............เลขที่บัตรประจ าตวันักศึกษา/ บตัรประจ าตัวประชาชน............................................ 

  เลขที่...........ตรอก/ ซอย.................................................ถนน........................................................ 
 แขวง/ ต าบล........................เขต/ อ าเภอ.............................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์........................................โทรสาร........................................... 
E-mail :………………………….........………………................................................................................... 

2)  ชื่อสมาชิก นาย/ นาง/ นางสาว...............................................นามสกุล..................................................... 
อายุ................เลขที่บัตรประจ าตัวนักศึกษา/ บัตรประจ าตัวประชาชน.......................................... 

  เลขที่..................ตรอก/ ซอย..........................................ถนน........................................................ 
 แขวง/ ต าบล.........................เขต/ อ าเภอ.............................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์.......................................โทรสาร................................................. 
E-mail :………………………….........………………................................................................................... 

3)  ชื่อสมาชิก นาย/ นาง/ นางสาว................................................นามสกุล.................................................. 
อายุ............เลขที่บัตรประจ าตัวนักศึกษา/ บัตรประจ าตัวประชาชน............................................... 

  เลขที่.............ตรอก/ ซอย.................................................ถนน........................................................ 
 แขวง/ ต าบล......................เขต/ อ าเภอ.................................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์......................................โทรสาร................................................. 
E-mail :………………………….........………………...................................................................................  

 
 
 
 



ใบสมัครโครงการประกวดหนังสั้น และโครงการประกวดภาพน่ิง  
หัวข้อ “ระยอง...ซ่อนสุข” ภายใตโ้ครงการเส้นทางแห่งความสุข กับ GC  

ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธ์ิของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

 
4)  ชื่อสมาชิก นาย/ นาง/ นางสาว.................................................นามสกุล................................................. 

อายุ............เลขที่บัตรประจ าตัวนักศึกษา/ บัตรประจ าตัวประชาชน................................................ 
  เลขที่...................ตรอก/ ซอย...........................................ถนน........................................................ 

 แขวง/ ต าบล.......................เขต/ อ าเภอ................................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์........................................โทรสาร................................................. 
E-mail :…………………………………..……….......................………...……………..........………...…………….... 

5)  ชื่อสมาชิก นาย/ นาง/ นางสาว..................................................นามสกุล................................................ 
อายุ.............เลขที่บัตรประจ าตวันักศึกษา/ บตัรประจ าตัวประชาชน................................................. 

  เลขที่...............ตรอก/ ซอย.................................................ถนน.................................................... 
 แขวง/ ต าบล....................เขต/ อ าเภอ.................................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์.......................................โทรสาร................................................. 
E-mail :………………………………………....….......................………...……………..........………...…………….....  

 
4. ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. แนวคิดหลัก เค้าโครงเรื่องโดยย่อ และรูปแบบการน าเสนอ (แนบเอกสารความยาวไม่เกินหนึ่ง
หน้ากระดาษ A4) 

 
6. เอกสารแนบการสมัคร 

1. ใบสมัครพร้อม รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป/คน 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จ านวน 1 ชุด/คน 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือส าเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จ านวน 1 ชุด/คน (เฉพาะ

กรณีสมัครประเภทอุดมศึกษา) 
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา จ านวน 1 ชุด/ทีม (เฉพาะกรณีผู้สมัครประเภทอุดมศึกษา) 
5. ข้อตกลง 

 
 ข้าพเจ้า   นาย/ นาง/ นางสาว...........................................  นามสกุล.......................................................... 
               ขอรับรองว่าเข้าใจและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของการประกวดดังกลา่วข้างตน้ทุกประการ 
 
 

                          ลงชื่อ..........................................................................ผู้สมัคร  
(ผู้ประสานงาน/หัวหน้าทีม) 

                                (.......................................................................) 
          วันที่สมัคร.............../........................../.................... 

 
 

 
 



ใบสมัครโครงการประกวดหนังสั้น และโครงการประกวดภาพน่ิง  
หัวข้อ “ระยอง...ซ่อนสุข” ภายใตโ้ครงการเส้นทางแห่งความสุข กับ GC  

ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธ์ิของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

หลักเกณฑ์การประกวดหนังสัน้ หัวข้อ “ระยอง...ซ่อนสุข” 

โครงการ “เส้นทางแห่งความสุข กับ GC” ประจ าปี 2562 
 

1. หัวข้อการประกวดหนังสัน้ 

 ระยอง...ซ่อนสขุ (Rayong's Undiscovered Happiness) 

 

2. คุณสมบัตขิองหนังท่ีส่งเข้าประกวด 

 2.1 ประเภทเนือ้หาท่ีสง่เข้าประกวด 

        เป็นหนงัสัน้ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวความสขุของชาวระยอง เก่ียวกบัวิถีชมุชน แหลง่ทอ่งเท่ียวทาง 

                   ศลิปวฒันธรรม เป็นต้น ท่ียงัไมเ่คยปรากฏให้เห็นท่ีใดมาก่อนในจงัหวดัระยอง 

 2.2 ประเภทกล้อง 

  2.2.1 ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องวีดีโอ 

  2.2.3 ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้อง Drone 

  2.2.4 ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้อง Smart phone  

                                  (รวมถึง Tablet หรืออ่ืนๆ ท่ีมีคณุลกัษณะอย่างเดียวกนั) 

 

3. ประเภทผู้เข้าประกวด  

3.1 นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา นกัศกึษาอดุมศกึษา/ปวส.  

      (ตา่งระดบัชัน้ได้ แตใ่นทีมเดียวกนัต้องอยูใ่นกลุม่ อดุมศกึษา/ปวส. เหมือนกนั) 

 3.2 ประชาชนทัว่ไป  

       ** ประเภททีมทีมละไมเ่กิน 5 คน สมาชิกในทีมต้องอยูใ่นประเภทผู้ เข้าประกวดเดียวกนั 

 

 

 

 

 

4. เงื่อนไขและกตกิาในการประกวด 



ใบสมัครโครงการประกวดหนังสั้น และโครงการประกวดภาพน่ิง  
หัวข้อ “ระยอง...ซ่อนสุข” ภายใตโ้ครงการเส้นทางแห่งความสุข กับ GC  

ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธ์ิของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

 4.1 ภาพยนตร์ต้องมีความยาวไมเ่กิน 5 นาที รวม Title และ End Credit แล้ว 

 4.2 ภาพยนตร์ท่ีส่งเข้าประกวดต้องถ่ายท าในพืน้ท่ีจงัหวดัระยอง และต้องมีระยะเวลาผลิตมาแล้ว 

                   ไมเ่กิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีจดัการประกวด เทา่นัน้ 

 4.3 การสง่ภาพยนตร์เข้าประกวด สามารถสง่ได้ไมเ่กิน 3 เร่ือง/คน/ทีม 

 4.4 รู ปแบบของภาพยนต ร์ ท่ี ส่ ง เ ข้ าประกวด ต้องอยู่ ใ น รูปของ ไฟ ล์  avi/  mov/  mp4  

                  ข น า ด ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ไ ฟ ล์  Full HD 1080p ( 1920x1080)  เ ป็ น อ ย่ า ง น้ อ ย  

                  อตัราสว่นภาพ 16:9 สง่พร้อมไฟล์ภาพหน้าปกหนงัสัน้ขนาด A3 หนึง่ภาพ และไฟล์ปกหนงัสัน้ 

                  ขนาด Full HD (1920x1080) หนึง่ภาพ 

 4.5 เอกสารแนวคิดของผลงาน (โครงเร่ือง) มีความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ พิมพ์ด้วยตวัอกัษร  

                   TH  Saraban PSK ขนาด 16 ในกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว 

 4.6 หากมีบทพดูต้องมีการบรรยายใต้ภาพ ไทย/องักฤษ 

 4.7 ผู้สมคัรจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมคัรให้ครบถ้วน 

 4.8 ผู้ เข้าร่วมประกวด 1 คน/ทีม สามารถรับรางวลัได้เพียง 1 รางวลัตอ่ 1 ประเภทของการประกวด 

                   เทา่นัน้ โดยผู้ ท่ีได้รับหลายรางวลัจะถกูเสนอให้รับรางวลัสงูสดุเพียงรางวลัเดียวเทา่นัน้ 

 4.9 เจ้าหน้าท่ีและกรรมการ ท่ีท าหน้าท่ีในการประกวดภาพถ่ายครัง้นีไ้ม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม 

                   สง่ผลงานเข้าประกวด 

 4.10 ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานท่ีท าซ า้ ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ท่ีใดมาก่อน  

                     และไมเ่คยน าไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนใด 

 4.11 ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดของเจ้าของผลงาน ในกรณีท่ีผลงานได้มา 

                    โดยมิชอบหรือคัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธ์ิ ทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  

                    (มหาชน) ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสิน ให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้ว  

                     จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวลั 

 

5. ข้อตกลงในการส่งภาพเข้าประกวด 

 5.1 ผลงานท่ีส่งเข้าประกวด รวมทัง้ไฟล์ต้นฉบบัให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิและลิขสิทธ์ิของ บริษัท พีทีที   

       โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ตลอดจนสงวนสิทธ์ิไมส่ง่ไฟล์ต้นฉบบัท่ีเข้าร่วมประกวดคืน 

                   ให้แก่ผู้สง่เข้าประกวด และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) มีสิทธ์ิน าหนงัสัน้ท่ี 



ใบสมัครโครงการประกวดหนังสั้น และโครงการประกวดภาพน่ิง  
หัวข้อ “ระยอง...ซ่อนสุข” ภายใตโ้ครงการเส้นทางแห่งความสุข กับ GC  

ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธ์ิของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

                   เข้าร่วมการประกวดครัง้นี ้ไปแสดงและเผยแพร่  รวมทัง้พิมพ์หรือท าซ า้  เพ่ือใช้ในกิจการของ 

                   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่าย 

                   ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน (โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติ 

                   ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 คือ มีสิทธิในการแสดงตวัว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิใน 

                   การห้ามไมใ่ห้ผู้ อ่ืนเอางานของตนไปดดัแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียงของผู้สร้างสรรค์ 

                   งานตลอดไป)  

 5.2 หากผลงานท่ีส่งเข้าประกวดไม่ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งของผลงานท่ี 

                   ได้รับรางวัลไปแล้วและสามารถพิสูจน์ได้ว่าท าผิดจริง ทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

                   จ ากดั (มหาชน) ผู้จดัประกวดสามารถยกเลิก และเปล่ียนแปลงการตดัสิน รวมทัง้ขอรางวลัคืน 

 5.3 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นอนัสิน้สุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธ์ิอุทธรณ์ใดๆ  

                   ทัง้สิน้  

 

6. รางวัลการประกวด 

 6.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ปวส. 

       • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวลั 100,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 

      • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวลั 50,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 

       • รางวัลชมเชย เงินรางวลั 20,000 บาท จ านวน 2 รางวลั 

       • รางวัล Popular Vote เงินรางวลั 30,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 

 6.2 ประชาชนท่ัวไป 

       • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวลั 100,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 

      • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวลั 50,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 

       • รางวัลชมเชย เงินรางวลั 20,000 บาท จ านวน 2 รางวลั 

       • รางวัล Popular Vote เงินรางวลั 30,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 

 

 หมายเหตุ: ผู้ ได้รับรางวลัจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 5% ตามกฎหมาย 

 

 7. หลักเกณฑ์การตัดสิน   



ใบสมัครโครงการประกวดหนังสั้น และโครงการประกวดภาพน่ิง  
หัวข้อ “ระยอง...ซ่อนสุข” ภายใตโ้ครงการเส้นทางแห่งความสุข กับ GC  

ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธ์ิของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

 7.1 การตัง้ช่ือเร่ือง มีความน่าสนใจ ตรงกบัเนือ้หา 

 7.2 การส่ือสารเนือ้หาตรงตามวตัถปุระสงค์ และสะท้อนถึงหวัข้อ “ระยอง...ซอ่นสขุ  

                  (Rayong's Undiscovered Happiness)” 

 7.3 การส่ือสารด้วยภาพและเสียง 

 7.4 บทและความตอ่เน่ืองในการน าเสนอ 

 7.5 ความนา่สนใจ ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน 

 

8. การสมัครและการส่งภาพเข้าประกวด  

 8.1 สามารถผลงาน Clip VDO บนัทกึลงแผ่น DVD พร้อมกลอ่งและปก สง่ด้วยตนเองได้ท่ี  

                หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม (โครงการเส้นทางแห่งความสุข)                     

                บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ส านักงานระยอง  

                เลขท่่ี 59 ถนนราษฎร์นิยม ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  

                โทร 038-994487 

  8.2 สง่ทางไปรษณีย์ โดยถือเอาวนัประทบัตราไปรษณีย์ต้นทาง เป็นส าคญั 

 8.3 ผู้ เข้าประกวดสามารถติดตอ่ขอรับใบสมคัรได้ท่ี  PTT Global Chemical CSR 

 

9. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 9.1 เปิดรับสมคัรและสง่ผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ตัง้แต่วันนี ้– 28 มิถุนายน 2562 

 9.2 ประกาศผลการตดัสินใน  PTT Global Chemical CSR และทางทีมงานจะแจ้งผล 

                   การตดัสินให้ผู้ ท่ีได้รับรางวลัในการประกวดทางโทรศพัท์ตามท่ีทา่นได้แจ้งไว้ในใบสมคัร  

                   และผู้ชนะการประกวดทกุรางวลั ต้องเข้าร่วมพิธีมอบรางวลัด้วย 

9.3 ติดตามก าหนดการมอบรางวลัใน  PTT Global Chemical CSR  

 

 ตดิตอ่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี  PTT Global Chemical CSR 

 หรือโทร 038-994487 

 
 
 
 



ใบสมัครโครงการประกวดหนังสั้น และโครงการประกวดภาพน่ิง  
หัวข้อ “ระยอง...ซ่อนสุข” ภายใตโ้ครงการเส้นทางแห่งความสุข กับ GC  

ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธ์ิของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

หลักเกณฑ์การประกวดภาพน่ิง หัวข้อ “ระยอง...ซ่อนสุข” 
โครงการ “เส้นทางแห่งความสุข กับ GC” ประจ าปี 2562 

 
1. หัวข้อการประกวดภาพถ่าย 
 ระยอง...ซ่อนสขุ (Rayong's Undiscovered Happiness) 
 
2. คุณสมบัตขิองภาพที่ส่งเข้าประกวด 
 2.1 ประเภทเนือ้หาท่ีสง่เข้าประกวด 

เป็นภาพท่ีสะท้อนความสขุของชาวระยอง เชน่ วิถีชมุชน และแหลง่ทอ่งเท่ียวทาง
ศลิปวฒันธรรม ท่ียงัไมเ่คยปรากฏให้เห็นท่ีใดมาก่อนในจงัหวดัระยอง 

 2.2 ประเภทกล้อง 
  2.2.1 ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้อง Compact & Compact Plus 
  2.2.2 ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้อง DSLR & Mirrorless 
  2.2.3 ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้อง Drone 
  2.2.4 ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้อง Smart phone  
                                 (รวมถึง Tablet หรืออ่ืนๆ ท่ีมีคณุลกัษณะอย่างเดียวกนั) 
 
3. ประเภทผู้เข้าประกวด  

3.1 นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา นกัศกึษาอดุมศกึษา/ปวส.  
      (ตา่งระดบัชัน้ได้ แตใ่นทีมเดียวกนัต้องอยูใ่นกลุม่ อดุมศกึษา/ปวส. เหมือนกนั) 

 3.2 ประชาชนทัว่ไป  
 
4. เงื่อนไขและกตกิาในการประกวด 

4.1 ภาพท่ีสง่เข้าประกวดต้องเป็นภาพท่ีถ่ายในพืน้ท่ีจงัหวดัระยอง และต้องมีระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี  
      นบัจากวนัท่ีจดัการประกวด เทา่นัน้ 

 4.2 การสง่ภาพเข้าประกวด สามารถสง่ได้ไมเ่กิน 3 ภาพ/คน/ทีม เทา่นัน้ 
 4.3 ภาพท่ีสง่เข้าประกวดต้องสง่เป็นภาพอดัส าเร็จรูป (Printed Out) ขนาด 8X12 นิว้ พร้อมบนัทึก 
                   ไฟล์ลง CD (โดยไฟล์ภาพท่ีส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูง มีความละเอียดไม่ต ่ากว่า 
                   8 ล้านพิกเซล) โดยภาพท่ีพิมพ์ออกมาให้ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีด า เว้นกรอบห่างจาก  
                   ภาพด้านบน ด้านซ้าย - ขวา ด้านละ 1 นิว้ สว่นด้านลา่งให้เว้นระยะ 3 นิว้ เพ่ือตดิรายละเอียด  



ใบสมัครโครงการประกวดหนังสั้น และโครงการประกวดภาพน่ิง  
หัวข้อ “ระยอง...ซ่อนสุข” ภายใตโ้ครงการเส้นทางแห่งความสุข กับ GC  

ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธ์ิของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

                   และแนวความคิดของภาพ ภาพท่ีส่งจะต้องไม่มีลายน า้ เครดิตภาพ ตวัอกัษร หรือกราฟิกใดๆ  
                   ลงบนภาพ รวมทัง้ห้ามเว้นขอบ เป็นภาพสีขาวหรือสีใดๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4 ผู้สมคัรจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมคัรให้ครบถ้วน 
 4.5 เป็นภาพสีท่ีถ่ายด้วยกล้องดจิิทลั ไมส่ามารถปรับสี ตกแตง่แก้ไขในด้านเทคนิคใดๆ ได้  
 4.6 ผู้ เข้าร่วมประกวด 1 คน/ทีม สามารถรับรางวลัได้เพียง 1 รางวลัตอ่ 1 ประเภทของการประกวด 
                  เทา่นัน้ โดยผู้ ท่ีได้รับหลายรางวลัจะถกูเสนอให้รับรางวลัสงูสดุเพียงรางวลัเดียวเทา่นัน้ 
 4.7 เจ้าหน้าท่ีและกรรมการ ท่ีท าหน้าท่ีในการประกวดภาพถ่ายครัง้นีไ้มไ่ด้รับอนญุาตให้สง่ผลงาน 
                   เข้าร่วมการประกวด 
 4.8 ภาพท่ีส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพท่ีสร้างสรรค์ขึน้มาใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนงัสือ  
                   แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใดๆ ท่ีท าขึน้ เพ่ือการจ าหน่าย หรือโฆษณา และต้องเป็นภาพ  
                   ท่ีไมเ่คยได้รับรางวลัใดๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบว่าภาพดงักลา่วไมเ่ป็นภาพตามท่ีก าหนด 
                   ไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะท าการตัดสิทธ์ิภาพท่ีส่งเข้าประกวดโดยทนัที แม้ภาพดงักล่าวจะ 
                   ผ่าน เข้ารอบคัดเลือกไปแล้วก็ตาม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ส่งภาพเข้าประกวดทราบ 
                   ลว่งหน้า 
 4.9  ภาพท่ีส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพท่ีผู้ส่งภาพเป็นผู้ถ่ายภาพเอง และมีกรรมสิทธ์ิและสิทธิใน 
                    ภาพดงักล่าว โดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอ่ืน หรือส่งภาพในนามของบุคคลอ่ืน และเป็น 
                    ภาพท่ีสอดคล้องกับหัวข้อท่ีก าหนด และไม่เป็นภาพท่ีผิดต่อกฎหมาย หากมีการกล่าวอ้าง  
                    หรือโต้แย้งสิทธิใดๆ ในภาพท่ีส่งเข้าประกวด หรือ ทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  
                    (มหาชน) ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอ่ืนใดของบุคคลอ่ืน 
                    ผู้ส่งภาพต้อง รับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้แตผู่้ เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคูค่วาม 
                    ร่วม และแก้ต่าง ในคดีดังกล่าวร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 



ใบสมัครโครงการประกวดหนังสั้น และโครงการประกวดภาพน่ิง  
หัวข้อ “ระยอง...ซ่อนสุข” ภายใตโ้ครงการเส้นทางแห่งความสุข กับ GC  

ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธ์ิของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

                    โดยบริษัทฯ ไม่จ าต้องรับผิดชอบต่อความ เสียหายจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิในภาพ 
                    ใดๆ ทัง้สิน้ 
 
5. ข้อตกลงในการส่งภาพเข้าประกวด 
 5.1 ภาพท่ีส่งเข้าประกวด รวมทัง้ไฟล์ต้นฉบบัให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิและลิขสิทธ์ิของ บริษัท พีทีที   
        โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ตลอดจนสงวนสิทธ์ิไม่ส่งภาพถ่ายท่ีเข้าร่วมประกวด 
                   รวมทัง้ไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ ส่งเข้าประกวด และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  
                   (มหาชน) มีสิทธ์ิน าภาพถ่ายท่ีเข้าร่วมการประกวดครัง้นีไ้ปแสดงและเผยแพร่  รวมทัง้พิมพ์ 
                   หรือท าซ า้  เพ่ือใช้ในกิจการของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ได้ โดยไม่ 
                   ต้องขออนญุาตและไม่ต้อง จ่ายคา่ตอบแทนแก่เจ้าของภาพ (โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมี  
                   สิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 คือ มีสิทธิในการแสดงตัวว่าเป็น 
                   ผู้ สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิในการห้ามไม่ให้ผู้ อ่ืนเอางานของตน ไปดดัแปลงให้เกิดความ  
                   เสียหายแก่ช่ือเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป)  
 5.2 หากภาพท่ีส่งเข้าประกวดไม่ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งของภาพท่ีได้รับ  
                   รางวลัไปแล้วและสามารถพิสูจน์ได้ว่าท าผิดจริง ทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  
                   (มหาชน) ผู้จดัประกวดสามารถยกเลิก และเปล่ียนแปลงการตดัสิน รวมทัง้ขอรางวลัคืน  
 5.3 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิน้สุด ผู้ ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธ์ิอุทธรณ์ใดๆ  
                  ทัง้สิน้  
 
6. รางวัลการประกวด 
 6.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ปวส. 
       • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวลั 80,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 
       • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวลั 30,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 
       • รางวัลชมเชย เงินรางวลั 1,000 บาท จ านวน 10 รางวลั 
       • รางวัล Popular Vote เงินรางวลั 10,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 
 6.2 ประชาชนท่ัวไป 
       • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวลั 80,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 
       • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวลั 30,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 
       • รางวัลชมเชย เงินรางวลั 1,000 บาท จ านวน 10 รางวลั 
       • รางวัล Popular Vote เงินรางวลั 10,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 
 หมายเหตุ: ผู้ ได้รับรางวลัจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 5% ตามกฎหมาย 



ใบสมัครโครงการประกวดหนังสั้น และโครงการประกวดภาพน่ิง  
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ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธ์ิของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

 
7. หลักเกณฑ์การตัดสิน   

7.1 พิจารณาจากความสอดคล้องและสะท้อนถึงหวัข้อ “ระยอง...ซ่อนสขุ  
      (Rayong's Undiscovered Happiness)”  

 7.2 องค์ประกอบของภาพ ความยากง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ  
 7.3 ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ แนวคิดและความหมายของภาพ  
 
8. การสมัครและการส่งภาพเข้าประกวด  
 8.1 สามารถสง่ภาพและไฟล์ CD ด้วยตนเองได้ท่ี  
                   หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม (โครงการเส้นทางแห่งความสุข) 
               บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ส านักงานระยอง  
               เลขท่่ี 59 ถนนราษฎร์นิยม ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  
               โทร 038-994487  
  8.2 สง่ทางไปรษณีย์ โดยถือเอาวนัประทบัตราไปรษณีย์ต้นทาง เป็นเกณฑ์ 
 8.3 ผู้ เข้าประกวดสามารถติดตอ่ขอรับใบสมคัรได้ท่ี  PTT Global Chemical CSR 
 
9. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 9.1 เปิดรับสมคัรและสง่ผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ตัง้แต่วันนี ้– 28 มิถุนายน 2562 

 9.2 ประกาศผลการตดัสินใน  PTT Global Chemical CSR และทางทีมงานจะแจ้งผลการ 
                   ตดัสินให้ผู้ ท่ีได้รับรางวลัในการประกวดทางโทรศพัท์ตามท่ีทา่นได้แจ้งไว้ในใบสมคัร  
                   และผู้ชนะการประกวดทกุรางวลั ต้องเข้าร่วมพิธีมอบรางวลัด้วย 
 9.3 ติดตามก าหนดการมอบรางวลัใน  PTT Global Chemical CSR  
 
 ตดิตอ่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี  PTT Global Chemical CSR 
 หรือโทร. 038-994487 

 


